
Dicas De segurança 
l Sempre tente se manter atento ao 

que está acontecendo ao seu redor, 
não somente quando se está entrando 
ou saindo de casa, mas sempre que 
se para o veículo (ex.: semáforos). 

l Quando parar em semáforos, espe-
cialmente em locais e horários com 
pouco movimento, evite parar nas fai-
xas laterais, preferindo as centrais por 
manter um maior campo de visão. 

l Evite falar ao celular quando estiver 
dentro do veículo ou próximo dele. 
Evite permanecer dentro do carro es-
tacionado. Se possível, deixe o carro 
em estacionamentos.

l Tome cuidado redobrado em dias 
de chuva (há mais carros circulando e 
mais pessoas dentro dos carros).

l Não perca muito tempo na entrada e 
saída do veículo e, nessas situações, 
sempre olhar com atenção ao redor 
(não desconfie apenas das pessoas 
mal vestidas).

l Não reaja à abordagem dos crimi-
nosos e evite movimentos bruscos, 
tentando manter a calma. 

Destinos Dos carros roubaDos

1)Utilização em outros crimes (assaltos 
a estabelecimentos comerciais, rou-

bos a bancos, sequestros relâmpagos.

2) Desmanches (popularmente co-
nhecidos como “ferros-velhos”). 

Nestes casos os criminosos retiram as 
peças que têm identificação (abando-
nando-as em locais ermos da cidade) 
e com o restante fazem o que chamam 
de “pacote” (conjunto de todas as peças 
sem identificação dos carros, ou seja, a 
grande maioria), vendendo-as para os 
ferros-velhos que as comercializarão ao 
público em geral.

3) Adulteração de seus sinais identi-
ficadores (popularmente conheci-

da como clonagem) para a revenda. Na 
clonagem também são confeccionados 
documentos falsos para que o carro 
seja vendido sem levantar desconfiança 
(exceto se for vistoriado criteriosamente 
por profissional hábil). Outra caracterís-
tica da clonagem é que muitas vezes os 
criminosos agem buscando carros por 
encomenda, ou seja, roubam modelos 
específicos. Parte dos carros é manda-
da para o interior do Estado, para Santa 
Catarina e Paraná e inclusive para o 
Paraguai e Uruguai). 

Como oCorrem os 
desmanChes? Quais 
os Carros e peças 
mais visadas? 

l Em Porto Alegre, os desmanches 
se concentram principalmente na Zo-
na Norte, especialmente nas avenidas 
Sertório, Assis Brasil e Protásio Alves.

l Os carros e as peças mais visados 
normalmente são os de modelos atu-
ais e de grande volume de compra, 
tais como os modelos populares.

Quais são os sinais de 
Que o Carro à venda 
pode ser Clonado? 

l Valor muito baixo cobrado pelo veí-
culo, ausência de documentação, pres-
sa por parte do vendedor em efetuar o 
negócio, ausência na negociação da 
presença pessoal do proprietário do ve-
ículo constante na documentação.

por Que é neCessário 
fazer a vistoria 
antes de Comprar 
Carro usado? 

l Porque é a única maneira de se ter 
certeza quanto à situação real do carro.
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